
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Výroční zpráva 2015 

I. Zpráva o činnosti 

Úvod
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve 
smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání 
a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena 
jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v roce 2014. Od roku 2000 je
diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. 
sv. ve výši 2.000,- Kč. 

Činnost v roce 2015
Výroční schůze a jednání Rady

19. výroční schůze Sdružení se konala 28.4.2015 v Praze ve Velkém sále budovy Ústavu 
zemědělských a potravinářských informací. Text výroční zprávy byl zpracován a schválen Radou, 
spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT. 

Od uplynulé schůze VČS se konaly schůze Rady SKAT:

V květnu a počátkem června 2015 probíhala živá mailová komunikace všech členů Rady SKAT 
k přípravě a znění doplnění stanov o elektronické hlasování. 

14.4. 2016 v v Paláci knihy Luxor, která se zabývala především přípravou VČS a novými podněty, 
které by mohly oživit a rozšířit činnost SKATu. Jednání se týkalo rovněž přípravy projektu pro VISK 
2017.

Ostatní záležitosti byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty.

Základní činnost

Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Katalog 
k 31.12.2015  obsahoval 409 021,  4 229 009 exemplářů. Zpracování provádí formou externí placené 
služby Alena Justinová a Eva Dubová.

Pokračuje automatické zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (k 31.12.2015 obsahoval
 1 716 504  článků). 



Úkoly roku 2015

1.V průběhu uplynulého roku byl připraven dodatek stanov o elektronickém hlasování.

2. 21.10. 2015 proběhlo v Národní technické knihovně školení „Zpracování knihovních dokumentů 
podle nových pravidel RDA v AKS Clavius“. Školení mělo velmi příznivý ohlas díky kvalitní 
přípravě a je nutné za ni poděkovat Ing. P. Cimbálníkovi.

3. Plánované školení ke katalogizaci elektronických zdrojů neproběhlo neboť interpretace pravidel 
RDA v této oblasti ještě nebyla ustálená a nenašel se vhodný termín ke konci roku 2015.

4. Proběhlo jednání o spolupráci na vybudování databáze nakladatelů s NK Praha, pro zájem cca ½ 
poloviny knihoven a složitou realizaci – bylo konzultováno se správci NK ČR a SK ČR databáze 
nevznikne.

Stav členské základny

K 31.12.2015 mělo Sdružení 190 členů. Do katalogu SKAT je připojen fond naučné a regionální 
literatury ze 198 knihoven (v tomto počtu jsou i knihovny, které zanikly nebo ukončily členství ve 
sdružení). Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 87 knihoven.

II. Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 352.000,- Kč, úroky z vkladů 1.543,94 Kč. 
Celkové výnosy za rok 2015 činily 406.651,94 Kč. (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení
vlastního jmění v případě majetku pořízeného z dotací  o poměrnou část účetních odpisů odpovídající 
částce přijaté dotace)

Celkové náklady za rok 2015 činily 389.165,40 Kč včetně účetních odpisů.
Na kontrolu a úpravu dat byla vynaložena částka ve výši 248.846,- Kč, které formou 

fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Eva Dubová. Provozní režii mimo jiné 
tvořily náklady na poštovné a výroční členskou schůzi, školení Zpracování knihovních dokumentů 
podle nových pravidel RDA v AKS Clavius. 

Výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši +17.486,54Kč

Zůstatek finančních prostředků činil +405.894,42Kč. Tyto peníze slouží k financování provozu
a budou v budoucnu využity ke krytí spoluúčasti na některém z dalších projektů VISKu. 

Sdružení eviduje závazky k 31.12.2015 ve výši 33.164,-Kč.
Sdružení eviduje pohledávky k 31.12.2015 ve výši 14.000,-Kč.
Výše uvedené pohledávky a závazky byly uhrazeny do poloviny měsíce ledna 2016.
Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů. Z podnikatelské činnosti mělo pouze příjmy 

plynoucí z úroků z vkladových účtů, ale uplatnilo možnost snížit základ daně dle §20 odst. 7 zákona. 
Zákony mu umožnily nepodávat daňové přiznání.

Běžný účet číslo  2900267033/2010 je veden u Fio banky a.s. pobočky v Táboře. Následně k 
němu Fio konto číslo účtu 2600293723/2010 s termínovaným úročením 0,05%. Z důvodu výrazného 
poklesu úroků z vkladů byl založen tříměsíční termínovaný účet 0,35% a roční termínovaný účet 



0,75%. Tyto účty jsou vedeny bez jakýchkoliv poplatků. 
Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou ekonomické přehledy, které následují.

Rozvaha k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015


